
KRONE excellent
indbindingsprodukter





   Bedste råstoffer/teknologi

   Permanent videreudvikling

   Lang levetid og pålidelighed

   Afstemt efter din KRONE-maskine 

      Problemfri forløb og problemfrit arbejde

   Perfekte baller = perfekt høstresultat

Originale KRONE excellent
indbindingsprodukter

KRONE excellent-indbindingsprodukter – 
hav tillid til originalen.
Mange grunde taler for at vælge originale 
indbindingsprodukter fra alle maskinprodu-
center: KRONE excellent står for den kendte 
KRONE-kvalitet. 
Med den kan du reducere omkostningerne 
pr. balle betydeligt, og du har desuden fordel 
af den fortræffelige KRONE-service.
Med vores indbindingsprodukter beskytter 
du dit værdifulde høstmateriale vedvarende, 
øger din foderkvalitet og opnår på den måde 
det optimale høstresultat. 

KRONE excellent-indbindingsprodukter kan 
betale sig.

Bindegarn   4 

Rundballenet   14 

Wrapfolie    20 



KRONE excellent MultiBale² og MultiBale Smart²
KRONE excellent MultiBale har allerede været en del af 
KRONE-programmet i mange år og har stået sin prøve 
tusinde gange under høstarbejdet med normale presse-
tryk. MultiBale² og MultiBale Smart² har mere løbende 
længde med den samme knudestyrke.  

KRONE excellent HDP Smart²
Netop i forbindelse med høje balletætheder er valget af 
det rigtige garn enormt vigtigt. KRONE excellent Twine 
HDP Smart² er udviklet specielt til storballepresser med 
høje pressetryk og står for minimalt slid på knytteren samt 
i maskinens garnføring.
HDP Smart² tilbyder i sammenligning med den klassiske 
HDP Smart en længere løbende længde med den samme 
knudestyrke.

   Under udviklingen specielt tilpasset til de tekniske behov til KRONE BiG Pack; optimalt afstemt efter systemet

   Høj knudestyrke, idet det overgår alle standardgarn med en gennemsnitlig rivstyrke på kun 220 kgf

   Høj rivstyrke – selv i ekstreme situationer har excellent Twine stadig reserver

   Stabil knude på grund af optimal fibrillering

KRONE excellent-bindegarn
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KRONE excellent Twines: De passende bindegarn til enhver balletæthed

HDP X-treme²HDP Strong²HDP Smart²MultiBale (Smart)²

normal højt meget høj ekstrem
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KRONE excellent HDP Strong²
I forbindelse med meget høje balletætheder og i regioner 
med vanskelige høstbetingelser anbefales det at anvende 
HDP Strong². HDP Strong²-garntykkelsen er i sammen-
ligning med bindegarnet HDP Strong forøget endnu mere. 
På den måde opfylder HDP Strong høje krav med den 
sædvanlige KRONE-kvalitet.

KRONE excellent HDP X-treme²
Dette bindegarn er det kraftige i KRONE-garnserien. På 
grund af den enorme riv- og knudestyrke er HDP X-treme² 
det rigtige garn til de kraftigste balletætheder. Netop på 
markeder med ekstreme høstbetingelser, som f.eks. en 
høj UV-belastning, holder det også de tungeste baller 
formstabilt sammen. Som de andre garn i den nye gener-
ation har også HDP X-treme² en længere løbende længde 
og endda en forøget knudestyrke i sammenligning med 
HDP X-treme. 
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   Mere end 20 % længere løbende længde i sammenligning med de klassiske KRONE-garn med den samme eller  
      en forøget knudestyrke

   Forøget knudestyrke

   Færre garnskift – flere baller om dagen 

   Større besparelse og rentabilitet

Velkommen til det næste niveau inden for KRONE-
garn: NYHED: KRONE excellent Twine²

NYHED

KRONE excellent MultiBale

NYHED: KRONE excellent MultiBale²

> 20 %

Klassieke  
KRONE 
baaltou

Nuwe generasie
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HDP X-treme²HDP Strong²HDP Smart²

normal højt meget høj ekstrem

  | KRONE excellent-indbindingsprodukter

Knyt-
tere

Normal 
balletæthed

Høj
balletæthed

Meget høj
balletæthed

Ekstrem
balletæthed

BiG Pack 870 HDP
80 x 70 cm

5

BiG Pack 890
80 x 90 cm

4

BiG Pack 1270
120 x 70 cm

6

BiG Pack 1290
120 x 90 cm

6

BiG Pack 1290 HDP
120 x 90 cm

6

BiG Pack 1290 HDP II
120 x 90 cm

8

BiG Pack 4x4
120 x 130 cm

6

Quality Control
EKSTRUDER STRÆKNING NETFIBRILATOR SPOLEVIKLER

   KRONE-bindegarn er absolut ugiftige og miljøvenlige.

   På grund af en speciel stabilisering er de meget UV-stabile og vejrrobuste.

   Vores bindegarn spoles ideelt, så de fungerer fejlfrit i maskinen.

   Ved hjælp af en optimal fibrillering opstår der et robust garn og en stabil knude.

Produktion af KRONE excellent-bindegarnene

  | KRONE excellent-indbindingsprodukter

Hvilket garn til hvilken BiG Pack?

MultiBale 
(Smart)²





MultiBale 
Smart²

MultiBale²
HDP 

Smart²
HDP 

Strong²
HDP 

X-treme²

Best.-nr. dobbeltpakke 27 023 342 0
a)  923 943 1
b)  923 944 0

27 023 343 0 27 023 217 0 27 023 218 0

Forøget løbende længde pr. 
pakke ca.:

+ 20 % (i sammenligning 
med MultiBale Smart)

+ 27 %
(i sammenlig-

ning med 
MultiBale)

+ 20 %
(i sammenlig-

ning med
HDP Smart)

+ 24 %
(i sammenlig-

ning med
HDP Strong)

+ 22 %
(i sammenligning 

med HDP 
X-treme)

kg/rulle 11 11 11 11 11

Maks. knudestyrke (kgf) 245 245 280 315 335

Maks. rivstyrke (kgf) 380 380 460 510 550

Farve

UV-stabilitet højt højt højt højt højt

Egnethed
Normal

balletætheder

Høje 
balletætheder 

og normale 
høstbetingelser

Meget høj 
balletætheder 

og 
vanskelige 

høst-
betingelser

Ekstrem 
balletætheder 

og meget vans-
kelige 

høstbetingelser

   KRONE-kvalitetskrav

   Anbefalet til KRONE BiG Pack

   De passende bindegarn til enhver balletæthed

   Perfekt høstresultat

De tekniske data
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MultiBale 
Smart²

MultiBale²
HDP 

Smart²
HDP 

Strong²
HDP 

X-treme²

Best.-nr. dobbeltpakke 27 023 342 0
a)  923 943 1
b)  923 944 0

27 023 343 0 27 023 217 0 27 023 218 0

Forøget løbende længde pr. 
pakke ca.:

+ 20 % (i sammenligning 
med MultiBale Smart)

+ 27 %
(i sammenlig-

ning med 
MultiBale)

+ 20 %
(i sammenlig-

ning med
HDP Smart)

+ 24 %
(i sammenlig-

ning med
HDP Strong)

+ 22 %
(i sammenligning 

med HDP 
X-treme)

kg/rulle 11 11 11 11 11

Maks. knudestyrke (kgf) 245 245 280 315 335

Maks. rivstyrke (kgf) 380 380 460 510 550

Farve

UV-stabilitet højt højt højt højt højt

Egnethed
Normal

balletætheder

Høje 
balletætheder 

og normale 
høstbetingelser

Meget høj 
balletætheder 

og 
vanskelige 

høst-
betingelser

Ekstrem 
balletætheder 

og meget vans-
kelige 

høstbetingelser

  Perfekt fibrillering af Twine²-generationen
  Fortræffelig knudestyrke (ingen glidende knuder)
  Færre garnskift – flere baller om dagen
  Fortræffelige reserver

  Fortræffelige knuderesultater under de mest  
     ekstreme betingelser

  Kan holde til maksimalt tryk   Resultatet: Et garn, der holder og producerer  
     baller med en højeste kvalitet



KRONE excellent Square Baler Twine
Til udenlandske markeder samt til mindre virksomheder 
tilbyder KRONE Square Baler Twine til små højtrykspres-
ser fra andre producenter. Excellent Twine-sortimentet 
omfatter derfor det passende garn til alle kundegrupper 
fra den samme virksomhed.

KRONE excellent Round Baler Twine
Også til rundballepresser med garnbinding tilbyder 
KRONE et stærkt bindegarn af høj kvalitet – KRONE ex-
cellent Round Baler Twine.

Yderligere bindegarn

Square Baler Twine Round Baler Twine

Best.-nr. dobbeltpakke 929 961 1 929 951 0

kg/rulle 5 5

Maks. knudestyrke (kgf) 80 52

Maks. rivstyrke (kgf) 110 110

Farve

UV-stabilitet højt højt

Egnethed bindegarn til små højtrykspresser bindegarn til rundballepresser

12   | KRONE excellent-indbindingsprodukter



www.krone.de

...der holder!
...KRONE excellent bindegarn holder, 
hvad det lover. Garnets høje rive- og 
knudestyrke  sørger under alle høstfor-
hold for den  bedste ballekvalitet. Selv ved 
ekstremt tunge  baller er KRONE excellent 
bindegarn det rigtige valg.

Bindegarn



KRONE excellent Edge X-tra
To velkendte KRONE-net samlet i ét: KRONE excellent Edge X-tra forener egenskaberne fra nettene Edge og RoundEdge, 
der har været kendt i mange år, i et universelt KRONE-net af høj kvalitet. Edge X-tra er perfekt egnet til ethvert høstmateriale 
samt til enhver rundballepresse og dækker ballen til et stykke ud over kanten. Disse perfekte breddeegenskaber beskytter dit 
værdifulde høstmateriale og sørger for et optimalt resultat.

KRONE excellent StrongEdge
Det kraftige KRONE-net. Da der her er snoet to kædegarn 
sammen til et, er det enormt rivfast, har større masker og 
en meget høj UV-bestandighed. På grund af disse egen-
skaber er det særlig egnet til indsamling af robust høst-
materiale og i regioner med intensiv sol.

KRONE excellent SmartEdge
For også at kunne tilbyde kunder med enkle produktbe-
hov et særdeles godt alternativ er der udviklet en "smart" 
version af vores high-end-rundballenet excellent Edge X-
tra – nemlig KRONE excellent SmartEdge. Det er et rund-
ballenet med en særdeles god kvalitet til prisen, da det til 
en god pris langt overgår de grundlæggende kvalitetskrav 
og altid fører til de beste høstresultater. 

   Høj rivstyrke og KRONEs anti-løbemaske-garanti

   Afdækning af ballen fra kant til kant (Edge-to-Edge-teknologi)

   Fortræffelige afrulningsegenskaber og garanteret længde

   Enkel håndtering i forbindelse med ilægningen på grund af venstre- og højremarkeringer, signalstriber på  
      de sidste 70 løbende meter

   Optimal sammenhægtning af netenderne

   Høj UV-stabilitet/beskyttelse mod vejr

   Højeste anvendelsessikkerhed og problemfrit arbejde

   Udviklet specielt til KRONE-rundballepresser og dermed optimalt afstemt efter systemet

KRONE excellent-rundballenet

  | KRONE excellent-indbindingsprodukter14
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* Europæisk patent nr. 0919655 - USA-patent nr. 6521551

Netbredde før  

presningen

Netbredde efter  

presningen

Standardnet, 

skudtråde uden læng-

dereserve

KRONE excellent-

net, skudtråde med 

længdereserve

KRONE Edge-to-Edge-teknologi*:

Optimal afdækning af ballen fra kant til kant
Alle KRONE excellent-net har uden undtagelse kun 
skudtråde med længdereserver. Nettene excellent Edge 
X-tra og StrongEdge når på grund af de fremragende 
breddeegenskaber nøjagtigt fra ballens ene kant til den 
anden. 

Resultatet: Perfekt formede rundballer.

Netbredde før og efter presningen:
 
Standardnet:
Under den spænding af nettet i vertikal retning, som 
frembringes under presningen, trækker skudtrådene 
uden længdereserver nettet sammen. Det bliver altså 
smallere. På grund af trykket i ballen trykkes høstma-
terialet ud til kanterne. 

KRONE excellent-rundballenet:
KRONE excellent-nettenes skudtråde har tilstrække-
lige længdereserver. På den måde bibeholdes den ful-
de netbredde også under spænding.
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Farlig ansatsdannelse
Såkaldte "ansatser" på ballekanterne er entydige tegn 
på, at det anvendte rundballenet ikke har gode bred-
deegenskaber. Selv hvis pressen er indstillet optimalt, 
kan ansatser ikke undgås, hvis der anvendes standard-
net. Årsagen er disse nets skudtråde, som tit ikke har 
nogen længdereserver. 
På grund af de lavere produktionsomkostninger kan 
standardnettene ganske vist tilbydes til en lavere salgs-
pris, men her skal man være forsigtig: Ansatser forringer 
påviseligt høstmaterialets kvalitet. 
Derudover sætter servicevirksomheder deres gode rygte 
på spil, hvis de anvender standardnet. 

Bemærk:
På ensilageballer er ansatsdannelsen tit medvirkende til 
fordærvet foder. På grund af ansatserne kan folien ikke 
lægge sig tæt op ad ballerne ved viklingen, og der forbli-
ver luft mellem ballerne og folien. Derudover kan folien på 
grund af ansatserne hurtigere beskadiges og punkteres.

KRONE excellent-rundballenet er derfor under alle 
omstændigheder rentable, og de er absolut økono-
miske.
Sats derfor på det originale KRONE-rundballenet, og 
opnå et perfekt høstresultat.

For alle maskinproducenter gælder: Hav tillid til ori-
ginalen – det kan betale sig.

   Egenskab for net uden gode breddeegenskaber – forringelse af høstmaterialet.

   Kanterne beskyttes ikke mod vejret, og der trænger fugt ind i ballen.

   Ballen er ikke formstabil – der opstår store tab.

   Rundballer med kraftige ansatser er vanskelige at lagre oven på hinanden.

   I forbindelse med ensilageballer øges risikoen for luftlommer under folien og dermed for fordærvet  
      ensilage.

   Ansatser forringer påviseligt høstmaterialets kvalitet.

Fare: Ansatsdannelse i forbindelse med standardnet

Strækfolie
Ansats

Luftlomme

Ensilage

Rundballenet   | KRONE excellent-indbindingsprodukter16



...der holder!

...KRONE excellent rundballenet holder, hvad det 
lover. Via den enormt høje rivestyrke og dets 
unikke egenskab til at nå nøjagtigt fra kant til 
kant, bliver afgrøderne bedst muligt beskyttet 
mod vejrforhold.

Rundballenet

www.krone.de



   KRONE-kvalitetskrav

   Udviklet specielt til KRONE-rundballepresser

   Optimal og vedvarende beskyttelse af høstmaterialet

   Perfekt høstresultat

De tekniske data

Edge X-tra Edge X-tra

Best.-nr. 926 180 0 929 926 0

Længde (i m) 2.600 3.600

Bredde (i mm) 1.245 1.245

Antal lineære kædegarn 50 50

Min. rivstyrke (i kg) 260 260

StrongEdge StrongEdge SmartEdge

Best.-nr. 927 922 0 927 924 0 924 988 0

Længde (i m) 2.600 3.600 3.000

Bredde (i mm) 1.245 1.245 1.245

Antal lineære kædegarn 50* 50* 50

Min. rivstyrke (i kg) 320 320 260

* snoet til 25 kædegarn
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   5-lags blæst folie for den højeste mekaniske styrke

   Fortræffelig omviklingsevne, ekstremt riv- og gennembrudsstyrke

   Problemfri forstrækning af folien garanteret op til 70 %, på grund af flere baller pr. rulle

   Særdeles god klæbekraft ved alle temperaturer

   Høj UV-stabilitet, ingen gennemskinnen ved direkte solindstråling

   Beskyttet mod alle vejrpåvirkninger i mindst et år, intet tab af foderkvalitet ved opbevaring i det fri

   Højeste anvendelsessikkerhed og problemfrit arbejde

   Udviklet specielt til KRONE presse-omviklings-kombinationer og optimalt afstemt efter systemet

KRONE excellent-wrapfolie

KRONE excellent Slide Extra
På grund af en speciel produktionsteknik har KRONE 
excellent Slide Extra en særlig høj iltbarriere ved en tyk-
kelse på 21 µm. Den store fordel er materialets længde: 
Hver rulle har 1.900 m. 
Dermed har rullen 400 m mere længde end KRONE           
excellent Slide med en bredde på 750 mm. Det betyder 
flere baller pr. rulle.

KRONE excellent Slide 500 og 750
Et program til alle høstsituationer: Ud over den 750 mm 
brede folie, der er almindelig i praksis, tilbyder KRONE 
også en 500 mm bred wrapfolie. Med en løbende længde 
på 1.800 m er KRONE excellent Slide 500 i sammenlig-
ning med wrapfolien med en bredde på 750 mm ca. 17 
% længere. Altså en klar økonomisk fordel i forbindelse 
med små ballediametre.

KRONE excellent Slide Smart
Også inden for wrapfolier har KRONE reageret på marke-
dets aktuelle krav og tilbyder den 5-lags KRONE excel-
lent Slide Smart. Den er beregnet til at leve op til så vidt 
muligt alle kundernes krav inden for standardsegmentet 
på hele verdensmarkedet.  

KRONE excellent RoundWrap
Rundballer med foliebinding: KRONE excellent Round-
Wrap er et produkt i KRONE-folieserien. Med en bredde 
på 1.280 mm dækkes ballen komplet, og dermed er den 
perfekt egnet til KRONE-rundballepressernes foliebin-
ding. Den 5-lags folies fortræffelige klæbeegenskab hol-
der den pressede balle formstabilt sammen.



...der holder!

...KRONE excellent wrapfolie  holder, hvad det lover. 
Grundet den  meget høje mekaniske styrke er det 
 gennemboringsstærkt og ekstremt  belastningsbart. 
Sådan garanteres en  optimal konservering af ensilagen 
og  perfekt foderkvalitet.

Wrapfolie

www.krone.de



   KRONE-kvalitetskrav

   Ekstrem riv- og gennembrudsstyrke

   Problemfri forstrækning af folien garanteret op til 70 %

   Fortræffelig omviklingsevne

De tekniske data

Slide 500 Slide 750 Slide 750 Slide Extra

Best.-nr. 926 925 0 926 929 0 926 926 0 926 960 0

Version X-treme UV Standard X-treme UV X-treme UV

Bredde (i mm) 500 750 750 750

Længde (i m) 1.800 1.500 1.500 1.900

Tykkelse (i μm) 25 25 25 21

Farve

Lag 5 5 5 5

Kerne Papkerne Papkerne Papkerne Papkerne

Ruller pr. palle 48 40 40 40

RoundWrap RoundWrap RoundWrap

Best.-nr. 926 947 0 27 023 616 0 926 946 1

Version ingen UV-beskyttelse ingen UV-beskyttelse ingen UV-beskyttelse

Bredde (i mm) 1.280 1.280 1.280

Længde (i m) 2.000 1.650 1.800

Tykkelse (i μm) 16 18 20

Farve

Lag 5 5 5

Kerne Papkerne Papkerne Papkerne

Ruller pr. palle 20 16 16

22

Slide Smart Slide Smart

Best.-nr. 27 023 344 0 27 023 345 0

Version X-treme UV X-treme UV

Bredde (i mm) 750 750

Længde (i m) 1.500 1.500

Tykkelse (i μm) 25 25

Farve

Lag 5 5

Kerne plastikkerne plastikkerne

Ruller pr. palle 40 40





Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Strasse 10 
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977.935-0 
Telefax: +49 (0) 5977.935-339

info.ldm@krone.de  |  www.krone.de

Din KRONE-salgspartner

Maskinfabrikken Bernard Krone
Perfekt helt ned i detaljen

Innovativ, kompetent og tæt på kunden – disse kriterier kendetegner 

filosofien i familievirksomheden KRONE. Som foderhøstspecialist 

producerer KRONE skiveskæreborde, høvendere, river, transportvogne til 

halmstrå og læsning, rundballe- og storballepresser samt de selvkørende 

maskiner BiG M (højeffektive mejebehandlere) og halmsnitteren BiG X.

Kvalitet, made in Spelle, siden 1906.
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